Quality by Identification

Gama de fitas de transferência térmica e etiquetas
A QbiD fornece uma gama completa de fitas de transferência térmica em várias qualidades,
desde cera Standard até resina de alta resistência, oferecendo uma solução adequada para
a maioria das aplicações. As fitas QbiD estão disponíveis em inúmeras larguras e
comprimentos, sendo assim adequadas para a utilização em impressoras de etiquetas e
sobre-impressão por transferencia térmica, em módulos de impressão Near-Edge ou de
cabeça plana.
Ademais, fornecemos todo tipo de etiquetas adesivas e autocolantes em rolo, con rótulos
pré-impressos até etiquetas brancas, em distintos materiais, para aplicações aplicaciones
industriales, logísticas e de escritórios.

│

Opções de qualidades em cera, cera/resina e resina pura

│

Apropriado para impressoras Near-Edge ou de cabeça plana

│

Ideal para papel não revestido até finas películas sintéticas

│

Fitas de tinta para aplicações de alta velocidade

│

Fitas de tinta de alta resistência para aplicações sob condições severas

│

Excelente gama de cores a escolher

│

Etiquetas térmicas, brancas autocolantes e pré-impressas

│

Distintos materiais: papel mate e brilho, polipropileno, poliéster, entre outros

Os produtos QbiD cobrem toda a área da tecnologia de impressão, assim temos a certeza
que lhe oferecemos hoje e no futuro a melhor solução possível para as suas necessidades
de codificação de embalagens de primeira, segunda e terceira categoria.
│Impressão “Drop-On-Demand” (DOD)
│Impressoras de Alta Resolução
│Jacto Contínuo de Tinta (CIJ)
│Laser
│Aplicadores/Impressoras de Etiquetas
│Impressoras de Transferência Térmica
│Aplicadores de Etiquetas
│Tecnologia RFID
│Scanners e Sistemas de Visão
│Consumíveis: Tintas, solventes, etiquetas e fitas témicas
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